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1. INTRODUÇÃO 

A ANACOM aprovou, a 9 de março de 20171, o Sentido Provável de Decisão (SPD) relativo 

à metodologia e aos pressupostos de verificação das obrigações de cobertura adicional, na 

faixa dos 2100 MHz, das 588 freguesias potencialmente sem banda larga móvel. Estas 

obrigações foram impostas à NOS Comunicações (NOS), à MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia (MEO) e à Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais 

(VODAFONE) nos termos da Decisão de 18 de fevereiro de 20162 sobre a “Renovação dos 

direitos de utilização de frequências atribuídos na faixa dos 2100 MHz para serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres” (Renovação DUF 2100 MHz). 

No referido SPD a ANACOM propôs também a alteração do questionário anual sobre 

“cobertura, qualidade de serviço e modo de implementação da política de partilha de sites”, 

que deve ser remetido à ANACOM pela MEO, pela NOS e pela VODAFONE a partir de 2019, 

estando especificados no próprio questionário os prazos de entrega e as datas a que as 

diferentes informações dizem respeito. 

A este propósito, destaca-se a manutenção até 20 de janeiro de 2018 do questionário anual 

sobre “cobertura, qualidade de serviço e modo de implementação da política de partilha de 

sites” aprovado por Decisão de 13 de novembro de 20143. 

Adicionalmente, foi incluído no SPD um questionário ad-hoc para reporte pela MEO, pela 

NOS e pela VODAFONE da informação sobre o grau de cobertura, com base nas estações 

que operam na faixa dos 2100 MHz, assegurado à data de renovação dos seus direitos de 

utilização de frequências (21 de abril de 2018, 4 de junho de 2018 e 5 de maio de 2018, 

respetivamente), datas em que as obrigações adicionais de cobertura entrarão em vigor. No 

próprio questionário encontra-se definido o prazo de remessa da correspondente resposta à 

ANACOM. 

O SPD ora em questão foi submetido a audiência prévia das entidades interessadas, a MEO, 

a NOS e a VODAFONE, nos termos previstos nos artigos 121.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, tendo-lhes sido concedido o prazo de 20 dias úteis para, 

                                                           
1 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1406174. 
2 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330. 
3 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1339740. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1406174
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1339740
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querendo, se pronunciarem por escrito sobre o seu teor. 

Na sequência dos pedidos de prorrogação do referido prazo apresentados pela NOS e pela 

VODAFONE, a ANACOM decidiu, em 4 de abril de 20174, deferi-los parcialmente, 

prorrogando o prazo por mais 5 dias úteis, até 17 de abril de 2017. 

Foram recebidas as pronúncias da MEO (em 10 de abril de 2017), da NOS (em 17 de abril 

de 2017) e da VODAFONE (em 17 de abril de 2017), dentro do prazo estabelecido para o 

efeito. 

Atento o carácter sintético deste documento, a sua análise não dispensa a consulta das 

respostas recebidas, as quais serão disponibilizadas no sítio da ANACOM na internet em 

simultâneo com o presente relatório. 

 

2. RESPOSTAS RECEBIDAS E ENTENDIMENTO DA ANACOM 

 

2.1. COMENTÁRIO GENÉRICOS 

MEO 

A MEO espera que a decisão final sobre as matérias do SPD de 9.3.2017 seja emitida 

rapidamente, o mais tardar até ao final do 1.º semestre de 2017, para que os operadores 

tenham a previsibilidade necessária na elaboração dos seus planos de investimento e de 

desenvolvimento de rede para 2018. 

VODAFONE 

A VODAFONE remete para os comentários efetuados no âmbito da consulta pública sobre a 

renovação dos Direitos de Utilização de Frequências atribuídos na faixa 2100 MHz para 

serviços de comunicações eletrónicas terrestres ("Renovação DUF 2100 MHz") e, em 

concreto, para a relevância de se definir antecipadamente a metodologia de aferição das 

obrigações de cobertura dos 2100 MHz de modo a dotar os operadores de toda a informação 

necessária para o processo de escolha de freguesias previsto pela ANACOM na referida 

                                                           
4 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1407728. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1407728
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decisão. A empresa considera ainda que o SPD representaria uma oportunidade na 

concretização do acordo alcançado pelos operadores para a distribuição das 588 freguesias 

entre si. Apesar de saudar a iniciativa de revisão, a VODAFONE considera, contudo, que os 

questionários submetidos a consulta carecem de várias clarificações, não atendem, de forma 

eficaz, aos objetivos que a ANACOM visa endereçar e as alterações introduzidas não 

respeitam os princípios da finalidade e da proporcionalidade, dado o carácter excessivo da 

informação solicitada e o inerente acréscimo de dispêndio de recursos que tal acarretará. 

A VODAFONE considera proveitoso que as considerações vertidas na sua resposta ao SPD 

possam ser debatidas e analisadas num workshop ou num grupo de trabalho a promover para 

o efeito pela ANACOM, à semelhança do que o Regulador tem feito sobre outros temas 

transversais ao sector. Desta forma, considera a VODAFONE que será possível encontrar as 

melhores soluções que possam permitir à ANACOM a adequada supervisão do 

desenvolvimento das redes móveis em Portugal e, simultaneamente, proporcionar aos 

operadores requisitos de informação eficazes, equilibrados e relevantes para os objetivos a 

que se destinam. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

A ANACOM regista os comentários ao SPD e nota que a aprovação final da decisão ora em 

escrutínio permitirá que os operadores tenham um período de tempo considerável para 

planear os seus investimentos. Relembre-se que os operadores podem ainda comunicar à 

ANACOM, até 21 de março de 2018, qualquer alteração, bilateral e consensual, ao acordo 

de distribuição das freguesias que irão cobrir (conforme resulta da decisão desta Autoridade 

de 20 de abril de 20175), e que o prazo para o cumprimento integral das obrigações de 

cobertura das freguesias a que estiverem vinculados só termina no prazo máximo de um ano 

contado a partir de 21 de abril de 2018, 5 de maio de 2018 e 4 de junho de 2018, 

respetivamente para a MEO, VODAFONE e NOS. 

Relativamente à questão suscitada pela VODAFONE, sobre o momento de definição da 

metodologia e dos pressupostos de verificação das obrigações de cobertura adicional, a 

ANACOM salienta, antes de mais, que as obrigações de cobertura foram claramente definidas 

por Deliberação desta Autoridade, de 18 de fevereiro de 2016. A metodologia de aferição 

configura-se como um instrumento que permite verificar o seu cabal cumprimento, sendo que 

                                                           
5 Disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408488. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408488
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a mesma é totalmente independente da distribuição e do processo de escolhas das 

freguesias. Neste sentido, a ANACOM considera não existir relação direta entre o momento 

da definição da metodologia/verificação e a escolha de freguesias. 

A ANACOM tomou nota da sugestão da VODAFONE de eventual organização futura de um 

workshop. 

Os restantes comentários dos interessados foram tidos em devida conta pela ANACOM, 

conforme melhor se explicita nos entendimentos específicos constantes infra do presente 

relatório. 

 

2.2. COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1. METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE 

COBERTURA NAS 588 FREGUESIAS POTENCIALMENTE SEM BLM 

MEO 

A MEO concorda que a metodologia de aferição de cobertura atualmente em vigor deve ser 

igualmente aplicada na verificação das obrigações de cobertura das 588 freguesias 

potencialmente sem banda larga, assim como concorda com a necessidade de obter 

elementos técnicos adicionais para além dos que são hoje disponibilizados, o que implica 

adaptar a Parte B do questionário anual atualmente em vigor. 

NOS 

A NOS considera que a proposta da ANACOM para manter a metodologia que tem vindo a 

ser seguida também para a verificação das obrigações de cobertura das 588 freguesias 

potencialmente sem BLM é adequada, alegando, contudo que é necessário divulgar com 

maior detalhe como serão executadas as medidas no terreno, e defendendo que deverá ficar 

explícito na decisão final que as eventuais medições no terreno serão as adequadas para 

aferir a cobertura para um serviço de download teórico de 30 Mbps (incluindo o tráfego de 

sinalização/codificação) para um único utilizador em ambiente exterior. A NOS considera 

ainda que o único método de medição adequado será através do nível de sinal (RSRP no 
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caso do LTE ou RSCP no caso do UMTS), dado o carater teórico da definição e em virtude 

de as redes estarem em operação comercial e como tal com partilha de recursos entre 

utilizadores. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Relativamente ao comentário específico da NOS, sobre o método de medição, é de enfatizar 

que, tal como referido no SPD, é efetivamente possível recorrer às medições no terreno, 

escolhendo pontos de amostragem, para verificar os valores de coberturas comunicados 

pelos operadores e garantir maior consistência prática ao processo. Em particular, pode 

recorrer-se a medições do nível de sinal radioelétrico de forma a melhor adequar os cálculos 

teóricos de cobertura que esta Autoridade irá realizar com base nas ferramentas de 

planeamento de redes móveis de que dispõe. De facto, é através da estimativa teórica de 

cobertura e do seu cruzamento com os dados de população que se deriva a percentagem de 

população coberta por área geográfica. 

Tal processo basear-se-á em práticas utilizadas a nível internacional, nomeadamente por 

alguns reguladores, adaptadas à realidade nacional, e de acordo com as especificações 

(conforme suscita a NOS), que permitem aferir a cobertura para um serviço de download 

teórico de 30 Mbps (incluindo o tráfego de sinalização/codificação) para um único utilizador 

em ambiente exterior. A este respeito, anota-se o comentário sobre o método de medição 

sugerido pela NOS, sendo que o mesmo está em linha com as especificações do 3GPP. 

 

2.2.2. NÍVEIS DE COBERTURA POR REFERÊNCIA À "VELOCIDADE MÁXIMA 

DE DOWNLOAD" 

MEO 

A MEO considera que o indicador "velocidade máxima" deve ser suprimido dos questionários 

de cobertura ad-hoc e anual já que, do ponto de vista técnico, este conceito não tem 

expressão espacial, i.e., a cobertura da velocidade máxima não tem significado. A empresa 

considera que, se se assumir que, nos pressupostos de planeamento, a determinação da 

população coberta for efetuada com base na velocidade nos limites de cobertura de serviço 

das células, isso implicará que as coberturas a indicar para a velocidade máxima sejam, por 

absurdo, reduzidas a um ponto, o que se traduzirá em informação inútil. Por outro lado, 
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partindo do princípio que o objetivo da ANACOM seria o de aferir a velocidade máxima 

(nominal) em cada zona geográfica, a MEO faz notar que essa informação já pode ser obtida 

a partir da informação enviada na parte B dos questionários e com toda a informação já 

existente na plataforma eletrónica Balcão Virtual ANACOM -"e-Lic”. 

Assim, a MEO considera que: 

i. Nas tabelas INDICADOR 1 e INDICADOR 2 do questionário ad-hoc, e na tabela A.1.4 

do questionário anual, deve ser removida a velocidade máxima a nível nacional e por 

concelho, considerando que estas tabelas devem conter os níveis de cobertura 

populacional não inferiores aos verificados à data de renovação dos DUF, com 

elementos a apresentar para fundamentação dos resultados de cobertura na Parte B; 

ii. Na tabela A.1.1 relativa à informação de cobertura verificada a nível nacional e por 

NUTS II dos serviços de voz e dados, deve ser removido o serviço de dados 

(velocidade máxima); 

iii. A tabela A.1.3.3 relativa à informação de cobertura do serviço de dados verificada 

nos eixos viários, tendo por referência a velocidade máxima de download, deve ser 

removida. 

NOS 

A NOS entende que a identificação da cobertura, tendo como referência a velocidade máxima 

(velocidade máxima de download em Mbps) tal como definida pela ANACOM, não tem 

significado relevante dado que não permite caracterizar a rede móvel, nem a experiência de 

cliente, nomeadamente nos diferentes níveis de desagregação geográfica: 

 Nacional: indicador 1 e 2 do questionário ad-hoc e indicador incluído na tabela A.1.1. 

e A.1.4. do questionário anual; 

 NUTS II: indicador incluído na A.1.1. do questionário anual; 

 Concelho: indicador A.1.4. do questionário anual; 

 Eixos viários: indicador A.1.3.3. do questionário anual. 

A empresa considera ainda que as redes móveis são desenhadas para explorar a dispersão 

geográfica dos utilizadores partilhando os recursos rádio de modo eficiente entre eles para 

que no seu agregado o valor de débito de célula se aproxime do valor teórico, e que os valores 

máximos tecnológicos são apenas alcançados para um único utilizador em condições de rádio 
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muito exigentes por forma a permitir ordens de modulação mais elevadas. Assim a NOS 

considera que caso se mantenha a necessidade de reportar a cobertura do serviço de dados 

para a velocidade máxima de download, tal cobertura será muito reduzida e não permitirá 

retirar informação útil sobre o serviço que os utilizadores na realidade percecionam. 

Especificamente sobre o questionário anual, a NOS realça que importa ainda ter em conta 

que é natural que uma área geográfica/região seja coberta com recurso a um conjunto de 

tecnologias complementares, nem sempre sobrepostas, pelo que entende que sendo o 

questionário anual referente ao reporte da cobertura de várias faixas de frequências que 

suportam diferentes tecnologias, as quais permitem diferentes velocidades máximas, não 

existe uma velocidade máxima de download, mas um conjunto de velocidades máximas em 

função da tecnologia disponibilizada na área geográfica em causa. Contudo, a NOS afirma 

não ignorar que poderá sempre identificar-se uma velocidade máxima correspondente à 

tecnologia específica que proporciona a velocidade mais elevada entre as diferentes 

tecnologias que asseguram a cobertura de uma dada área geográfica, mas, no entanto, 

considera que prestar informação sobre a cobertura da população apenas para uma 

tecnologia em particular é redutor e não ilustra adequadamente o nível de serviço das redes 

móveis nacionais. 

A empresa conclui assim que a informação de cobertura com referência à velocidade máxima 

não tem significado prático e, consequentemente, não antecipa utilidade na disponibilização 

de tal informação, propondo que sejam eliminados os indicadores de cobertura da população 

com referência à velocidade máxima no questionário ad-hoc, bem como no questionário 

anual. 

Caso a ANACOM não aceda à eliminação daqueles indicadores, a NOS propõe que os 

indicadores de cobertura com referência à velocidade máxima sejam substituídos por 

indicadores de cobertura com referência a uma velocidade objetiva e pré-definida, 

defendendo, em concreto, que a cobertura seja aferida para as velocidades atualmente em 

vigor, ou seja, 144 kbps e 384 kbps, ou eventualmente, apenas para a velocidade de 

384 kpbs. 

Adicionalmente, no interesse de informação sobre a cobertura da população para os picos 

tecnológicos, a NOS defende que tal reporte poderá manter-se se o indicador for considerado 

por referência à população na área de exposição de um site com suporte de pico tecnológico 

para que os operadores possam prestar informação sobre a evolução tecnológica ao longo 
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da vigência dos DUF e respetiva implementação. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a definição de níveis de cobertura à "velocidade máxima de 

download" introduzirá elevada subjetividade nos valores a remeter pelos operadores móveis 

e será de difícil comparabilidade, uma vez que gerará um elevado grau de mutabilidade e 

volatilidade nos indicadores a submeter anualmente, revelando-se inconclusiva qualquer 

análise com vista a aferir a real evolução dos níveis de cobertura das redes móveis em 

Portugal, notando que, estando os operadores de redes móveis sistematicamente a investir 

em novas tecnologias para proporcionar maiores velocidades de transmissão e maiores 

níveis de cobertura, tais parâmetros não evoluem em simultâneo. 

Para a VODAFONE esta dinâmica significa que, em determinado ano, o operador poderá ter 

uma "velocidade máxima de download" menor, mas com um nível de cobertura mais amplo 

e, no ano seguinte, fruto de implementação gradual de uma evolução tecnológica na rede 

móvel, o mesmo operador poderá passar a prestar serviços com uma “velocidade máxima de 

transmissão" superior mas apenas numa área de cobertura significativamente menor, 

situação esta que levará a que os níveis de cobertura a reportar se confinem às poucas zonas 

onde a tecnologia mais evoluída é disponibilizada. 

A VODAFONE considera, assim, que o conceito de "velocidade máxima de transmissão" 

deverá ser alterado para um nível de velocidade de transmissão concreto, que permita (i) a 

análise sobre o nível de cobertura que cada operador proporciona aos seus utilizadores e 

também (ii) o cumprimento das eventuais necessidades de informação que a ANACOM terá 

de apurar face às obrigações de cobertura e aos objetivos definidos na Agenda Digital 2020. 

A empresa nota que estas considerações são especialmente relevantes no questionário 

anual, dada a referida inviabilização de uma análise comparativa que, de outro modo, poderá 

ser permitida caso esta definição de velocidade seja revista. 

Assim, a VODAFONE considera que a informação solicitada referente à "velocidade máxima 

de download em Mbps” deverá ser eliminada ou, caso assim não se entenda, substituída no 

questionário “ad-hoc” por um débito de transmissão de dados concreto, nomeadamente de 

30 Mbps, débito de transmissão que considera mais adequado dado ser esta a velocidade de 

referência considerada nas obrigações de cobertura da decisão de renovação dos direitos de 

utilização de frequências nos 2100 MHz, bem como uma das velocidades que compõem os 
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objetivos da Agenda Digital de 2020. Com a definição concreta de uma velocidade a 

VODAFONE considera que será mais efetivo e claro o nível de cobertura que os operadores 

terão de remeter o que também permitirá um apuramento mais exato e verificável dos níveis 

de cobertura da rede. 

Considera ainda a VODAFONE que caso se mantenham como variáveis a velocidade 

permitida e o nível de cobertura, tal não só afetará a exatidão e rigor da informação apurada, 

como também afetará a sua relevância intrínseca dado que existirão casos em que os 

operadores testam algumas das suas antenas para a propagação de velocidades de 

download muito superiores às oferecidas genericamente por todo o País, sem que tal se 

traduza na possibilidade ou probabilidade ou sequer viabilidade de aumento da cobertura 

com tal débito. Adicionalmente, segundo a VODAFONE, ao dimensionarem as suas redes e 

respetivas capacidades à procura dos seus serviços, os operadores de rede móveis reforçam 

as suas redes em determinadas áreas geográficas de maior densidade populacional ou de 

forma gradual, quer através da implementação de tecnologias mais evoluídas, quer através 

de processos como dual carrier para disponibilizarem maiores velocidades máximas de 

transmissão. Assim, a manter-se o entendimento da ANACOM de que deverá ser reportada 

a cobertura da velocidade máxima de download disponibilizada a nível nacional e por 

concelho, na opinião da VODAFONE os níveis de cobertura serão significativamente 

reduzidos, uma vez que os operadores apenas remeterão as coberturas populacionais 

proporcionadas pelas estações com as mais recentes tecnologias ou onde esteja 

implementado, por exemplo, dual carrier. 

Assim, para a VODAFONE a apresentação de percentagens de cobertura da população a 

nível nacional e ao nível de cada concelho à velocidade máxima de download poderá resultar 

na apresentação de níveis de cobertura muito baixos, com raios de cobertura quase 

insignificantes e “significativamente menores que os usufruídos de forma generalizada pelos 

utilizadores de serviços de banda larga móvel, nomeadamente, com velocidades mais 

reduzidas”, sendo que, tal indicador não será, pela sua natureza e pelos motivos acima 

referidos, propício a dar à ANACOM ou a qualquer outro destinatário de tal informação uma 

imagem fidedigna dos níveis de cobertura mais avançados do País em cada momento. 

De igual modo a VODAFONE realça que o questionário “ad-hoc" reportar-se-á apenas às 

tecnologias disponibilizadas nas faixas da banda dos 2100 MHz (1920-1980 MHz / 2110-

2170 MHz), o que difere da informação solicitada na proposta de revisão do questionário 

anual onde a ANACOM solicita que a informação de cobertura populacional se refira à 
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cobertura proporcionada por qualquer faixa de espectro atribuída ao operador em questão 

sendo que, tal diferenciação não permitirá efetuar qualquer comparação sobre a efetiva 

evolução da cobertura das redes móveis em Portugal face à data a que se refere o 

questionário "ad-hoc", limitando, no entender da VODAFONE, significativamente, a utilidade 

e relevância da informação solicitada no questionário anual. 

A VODAFONE advoga também que os indicadores constantes na proposta de revisão do 

questionário anual, referentes à "velocidade máxima de download" deverão ser eliminados 

ou deverão passar a ser calculados por referência a um nível de velocidade de download 

concreto e específico defendendo que deverá ser considerada uma velocidade concreta de 

75 Mbps, i.e., a velocidade máxima passível de ser atingida com recurso a tecnologia LTE na 

faixa de frequências dos 800 MHz, a qual é propícia à implementação de níveis de cobertura 

mais alargados. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Relativamente aos comentários da MEO, da NOS e da VODAFONE sobre a velocidade 

máxima de download em Mbps, importa esclarecer que a velocidade de referência, a que 

aludem os indicadores 1 e 2 do questionário ad-hoc e o indicador A.1.4 do questionário anual, 

foi especificada na decisão desta Autoridade de 18 de fevereiro de 2016, após submissão a 

procedimento de audiência prévia e de consulta pública. 

Assim, o SPD sob escrutínio pretende apenas sistematizar, nos referidos questionários, a 

informação sobre as coberturas implementadas por cada um dos operadores tendo em vista 

o seu acompanhamento e a verificação do seu cumprimento. 

Relativamente ao comentário da MEO sobre os pressupostos das coberturas a indicar para 

a velocidade máxima que, no seu entendimento, podem, por absurdo, ser reduzidas a um 

ponto, traduzindo-se em informação inútil, a ANACOM entende dever salientar que na 

deliberação de 18 de fevereiro de 2016 foi estabelecido que “As velocidades (débitos) acima 

referidas devem corresponder ao débito máximo teórico possível para um utilizador em 

ambiente exterior, incluindo o tráfego de sinalização/codificação”, ou seja, assume-se que o 

utilizador (teoricamente) consegue ter acesso a uma velocidade máxima disponível. Assim, a 

velocidade em causa, corresponde ao débito de “pico” somente atingível em condições ideais 
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e é, por definição, aquela associada a um único utilizador (estação móvel6). Neste contexto, 

não se afigura plausível que os operadores efetuem o planeamento das suas redes com o 

objetivo de disponibilizarem serviços de banda larga, tendo como referência a velocidade 

máxima teórica, visando uma área de cobertura em apenas um ponto. 

Sobre o comentário da NOS de que não será possível retirar informação útil sobre o serviço 

que os utilizadores na realidade percecionam, a ANACOM entende, que, embora tal matéria 

extravase o presente SPD, outros meios podem ser considerados para avaliar tais aspetos 

nomeadamente os estudos de QoS (Quality of Service) que são efetuados regularmente por 

esta Autoridade. 

Acrescenta-se ainda que mesmo as atuais velocidades de dados de 144 kbps e 384 kbps que 

integram as obrigações de cobertura dos operadores móveis no âmbito dos respetivos títulos, 

não constituem necessariamente um indicador “direto” sobre as velocidades de dados que 

na realidade são prestadas, tendo presente que em diversas áreas geográficas o recurso a 

tecnologias tais como HSPA (High speed Packet Access) permite a disponibilização de 

aplicações que se baseiam em débitos superiores.  

Sobre o comentário da VODAFONE que realça que o questionário “ad-hoc” reportar-se-á 

apenas às tecnologias disponibilizadas na faixa dos 2100 MHz, o que difere da informação 

solicitada na proposta de revisão do questionário anual, a ANACOM remete para o que foi 

definido na sua deliberação de 18 de fevereiro de 2016, a saber: “Releve-se que, embora 

esta obrigação esteja associada ao espectro da subfaixa 1920-1980 MHz / 2110 – 2170 MHz, 

o seu cumprimento pode ser assegurado com recurso a quaisquer faixas de frequências em 

que a NOS, a MEO e a VODAFONE detenham direitos de utilização e à tecnologia que 

entendam ser a mais adequada a cada situação”, ou seja, a informação não difere. 

Neste contexto, esclarece-se também, em relação ao comentário da NOS (que refere poder 

sempre identificar-se uma velocidade máxima correspondente à tecnologia específica que 

proporciona a velocidade mais elevada entre as diferentes tecnologias que asseguram a 

cobertura de uma dada área geográfica), que o que se pretende, a nível nacional e por 

concelho, é efetivamente obter a velocidade mais elevada entre as diferentes tecnologias que 

asseguram a cobertura de uma dada área geográfica, tal como definido na deliberação já 

                                                           
6 Ver por exemplo o relatório preparado no seio da UIT, “Minimum requirements related to technical 
performance for IMT-2020 radio interface(s)” https://www.itu.int/. 

https://www.itu.int/
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mencionada. 

Sobre os comentários da MEO, da NOS e da VODAFONE propondo, em relação aos 

indicadores incluídos na tabela A.1.1. e A.1.3.3. do questionário anual, a eliminação do 

indicador relativo à velocidade máxima de download em Mbps, esta Autoridade considera que 

tal informação tem utilidade para a monitorização do mercado, na medida em que, quando 

conjugada com a informação sobre coberturas a 30 Mbps, permite obter dados que dão uma 

visão global das coberturas existentes. 

Em particular sobre as propostas da NOS e da VODAFONE para a substituição do indicador 

relativo à velocidade máxima de download em Mbps por indicadores de cobertura com 

referência a uma velocidade objetiva e pré-definida, 144 kbps e 384 kbps ou eventualmente 

384 kpbs, ou 75Mbps, respetivamente, a ANACOM nota que o indicador proposto relativo à 

velocidade máxima é, como já referido, relevante para efeitos de monitorização do mercado, 

entendendo-se que a monitorização da evolução da cobertura deve ser feita de acordo com 

o critério que foi definido para a monitorização da evolução da cobertura a nível nacional e 

por concelho, ou seja, considerando as velocidades de referência “até 9600 bps”, “30 Mbps” 

e “velocidade máxima” da área geográfica de cobertura em causa. Adicionalmente, o reporte 

com referência à “velocidade máxima” permitirá, de forma dinâmica, monitorizar a evolução 

da velocidade máxima das redes dos operadores móveis, o que não seria conseguido quer 

pela consideração de uma velocidade objetivo de 75 Mbps ou pela consideração dos 

144 kbps e/ou 384 kpbs, sendo que estas últimas são velocidades muito inferiores às que 

são atualmente subscritas e, em muitos casos, também percecionadas pelos clientes. 

 

2.2.3. ELEMENTOS TÉCNICOS A APRESENTAR, NOMEADAMENTE A 

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BASE 

MEO 

Com o objetivo de simplificar todo o processo e reduzir a carga burocrática sobre os 

operadores, a MEO considera que os elementos adicionais, tais como a identificação e 

localização das estações base e tipo de antenas utilizadas, deverão ser disponibilizados, 

sempre que possível, através da plataforma de licenciamento radioelétrico por via eletrónica 

(Balcão Virtual ANACOM - "e-Lic") já em pleno funcionamento e que deverá ser adaptada 

para o efeito, com a adição dos campos suplementares necessários, não devendo a 



15 
 

ANACOM exigir na Parte B dos questionários ad-hoc e anual informação que já tenha sido 

disponibilizada na referida plataforma. 

NOS 

A NOS não concorda com a solicitação da ANACOM para que os operadores enviem 

informação sobre a localização das estações de base que disponibilizam determinado 

serviço, pois considera que a ANACOM já dispõe dessa informação através do procedimento 

de licenciamento radioelétrico, sendo assim o envio desta informação absolutamente 

redundante e sem fundamento. Assim, a NOS considera não se justificar incluir em sede dos 

questionários ad-hoc e anual em apreço o envio de informação de localização de estações, 

referindo que caso se identifique a necessidade de informação adicional para análise de 

situações particulares, a ANACOM poderá efetuar pedidos específicos e dirigidos à situação 

específica concretamente identificada. 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a solicitação para que seja indicada a localização das estações 

de base que disponibilizam os serviços indicados na Parte A do questionário revela-se 

despropositada, uma vez que, dada a multiplicidade de indicadores solicitados na Parte A, tal 

obriga ao envio da localização de todas as estações base presentes na rede de cada um dos 

operadores (quer sejam com tecnologia GSM, UMTS ou LTE), informação que a VODAFONE 

entende que a ANACOM já detém nos registos de licenciamento, que todos os operadores 

móveis submetem quando colocam uma estação ao serviço, e onde são indicados diversos 

parâmetros, como sejam, a cota local, o tipo e o comprimento dos cabos, a orientação, o 

ganho, a altura, o tipo, a abertura e o modelo das antenas, a potência emitida, etc. Assim, a 

VODAFONE considera que caso a ANACOM necessite regularmente desta informação 

deverá procurar recolhê-la junto dos seus serviços de Gestão de Espectro, informando os 

operadores previamente da finalidade de tal recolha, assegurando assim um processo de 

gestão da informação autónomo, atualizado e consonante com as necessidades do 

Regulador. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Sobre esta matéria, a ANACOM confirma que, de facto, já detém informação sobre as 

estações de base em sede de licenciamento radioelétrico, designadamente sobre a sua 

localização (p. ex. coordenadas geográficas, freguesia, cota) e parâmetros radioelétricos (p. 
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ex. frequência, azimute, antena). No entanto, esta informação não é suficiente para 

acompanhar e verificar como os serviços/tipos de cobertura são efetivamente disponibilizados 

pelas empresas que atuam no mercado. Atente-se, por exemplo, em funcionalidades como 

as que se relacionam com a implementação de upgrades de software/hardware em cujo 

âmbito o conhecimento per si da localização das estações de base (ex. UMTS nos 2100 MHz) 

não é suficiente para se aquilatar da instalação de determinadas funcionalidades/tipos de 

equipamentos adicionais (p. ex. HSPA). Mesmo no caso da implementação da tecnologia 

LTE, a ANACOM não consegue, com base na informação recebida no âmbito do 

licenciamento radioelétrico, averiguar a largura de banda efetivamente utilizada em cada local 

e em cada faixa de frequências. Adicionalmente e nos casos em que, num mesmo site, seja 

implementado LTE nos 800 MHz e nos 2,6 GHz, a ANACOM não tem conhecimento da faixa 

utilizada para assegurar determinada cobertura no âmbito exclusivo das obrigações de 

cobertura a que os operadores móveis estão sujeitos (atendendo a que a largura de banda 

disponível em cada uma das faixas também é diferente). 

Em relação ao comentário da VODAFONE, a ANACOM clarifica que não necessita de 

recorrer a todas as estações de base presentes na rede de cada um dos operadores (quer 

sejam com tecnologia GSM, UMTS ou LTE) para aferir o cumprimento das obrigações de 

cobertura a que os operadores móveis estão sujeitos (ex. obrigação de cobertura de 

determinada freguesia com velocidade de 30 Mbps); efetivamente, como a VODAFONE 

certamente conhecerá, nem todas as tecnologias são passíveis de implementar velocidades 

de 30 Mbps, pelo que se mantém a necessidade de identificar quais as estações de base que 

implementam determinados serviços. A este respeito é de notar que na Parte B do 

questionário anual se especifica o que se pretende conhecer em concreto: “Localização das 

estações de base que disponibilizam o serviço, incluindo o tipo de antenas utilizadas e 

respetivos diagramas de radiação, assim como a tecnologia associada e respetiva largura de 

banda (esta informação é requerida somente para os serviços de dados)”. 

 

2.2.4. COBERTURA RELATIVA ÀS 196 FREGUESIAS POTENCIALMENTE 

SEM BLM 

VODAFONE 

A VODAFONE considera que a cobertura relativa aos serviços de dados nas 196 freguesias 
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potencialmente sem banda larga móvel não deve ser incluída no questionário anual, dado 

que gera incerteza sobre os pressupostos e metodologias a considerar bem como 

inconsistências nas múltiplas informações solicitadas. 

A VODAFONE salienta que, embora na proposta de revisão do questionário anual, o conceito 

intrínseco de "cobertura" signifique, genericamente, a disponibilização da velocidade indicada 

como sendo o débito máximo teórico que um utilizador usufrui, em ambiente exterior, 

incluindo o tráfego de sinalização/codificação, o relatório da consulta pública sobre a 

renovação dos DUF 2100 MHz refere, especificamente para as obrigações de cobertura das 

196 freguesias, que a especificação dos 30 Mbps será "independente da distância do 

utilizador à estação de base, ou seja, pretende-se que qualquer utilizador usufrua desta 

facilidade na zona em causa”. Dado que esta especificação não foi refletida nem no 

questionário "ad-hoc", nem na proposta de revisão do questionário anual, a VODAFONE 

considera que há incerteza sobre qual ou quais dos conceitos serão tidos em consideração 

na aferição do cumprimento das obrigações de cobertura das 196 freguesias atribuídas a 

cada operador. 

Do mesmo modo considera a VODAFONE que a extensão de tal conceito para os restantes 

indicadores solicitados no questionário anual não se afigura adequada nem proporcional, uma 

vez que este conceito é de difícil/impraticável execução para realidades tão divergentes, 

como sejam a cobertura nacional, a cobertura por NUTSII, a cobertura por concelho e/ou a 

cobertura dos principais eixos viários, todas requeridas no questionário anual. Assim, para 

efeitos do cabal esclarecimento de todos os envolvidos e garantia de coerência da informação 

remetida pelos diversos operadores, a VODAFONE considera que deverá ser autonomizada, 

num questionário próprio, toda a informação relativa à averiguação do cumprimento das 

obrigações de cobertura decorrentes da decisão de renovação dos direitos de utilização de 

frequências nos 2100 MHz, argumentado que se destina a um fim específico distinto dos 

objetivos do questionário anual (a aferição do cumprimento de uma obrigação de cobertura) 

e também por respeitar a um diferente período de referência. 

A VODAFONE entende ainda que esta autonomização deverá também clarificar qual o critério 

subjacente à cobertura e concretizar a necessidade do envio pontual desta informação, não 

considerando necessário, relevante ou proporcional o envio sistemático desta informação por 

freguesia numa base anual, tal como proposto na presente consulta. Sugere ainda a 

VODAFONE que, em alternativa, esta informação poderia fazer parte do questionário "ad-

hoc", numa secção própria que deveria ser remetida 1 ano após a data de renovação, 
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promovendo-se assim a coerência de conceitos e a consistência da informação reportada, 

quer no contexto do questionário "ad-hoc", quer no contexto do questionário anual de 

cobertura das redes móveis. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Ainda que a VODAFONE considere que a cobertura relativa aos serviços de dados nas 196 

freguesias potencialmente sem banda larga móvel não deve ser incluída no questionário 

anual, a ANACOM considera fulcral tal inclusão conforme preconizado no SPD dado que essa 

informação é necessária para verificar se a obrigação de cobertura está a ser cumprida e com 

quais tecnologias, com que faixas de frequências e, se estas, permitem de facto disponibilizar 

uma velocidade de download de 30 Mbps nas condições definidas na sua deliberação de 18 

de fevereiro de 2016. 

Sobre o comentário da VODAFONE que recorda o relatório da consulta pública sobre a 

renovação dos DUF 2100 MHz e a parte em que se refere que a especificação dos 30 Mbps 

será "independente da distância do utilizador à estação de base, ou seja, pretende-se que 

qualquer utilizador usufrua desta facilidade na zona em causa”, para defender que esta 

especificação não foi refletida no questionário "ad-hoc" e no questionário anual, a ANACOM 

concorda e nota que a versão final de ambos os questionários é alterada em conformidade e 

clarificada para eliminar eventuais ambiguidades na sua leitura. Adicionalmente e para 

manter a coerência no que diz respeito às restantes coberturas constantes do questionário 

anual, a ANACOM considera essencial estender este conceito ao indicador “velocidade 

máxima disponibilizada”, conforme refletido nos Anexo 1 e 2 do presente relatório. 

Sobre o comentário da VODAFONE relativo à extensão de tal conceito para os restantes 

indicadores solicitados no questionário anual não se afigurar adequado nem proporcional, a 

ANACOM considera que no âmbito da Agenda Digital para a Europa, a vigorar em toda a 

Europa a partir de 2020, e tendo igualmente presente o mais recente objetivo definido pela 

Comissão Europeia para 2025, estes indicadores revelam-se de especial importância pelo 

que devem ser mantidos. 

Sobre o facto da VODAFONE considerar que a informação relativa à averiguação do 

cumprimento das obrigações de cobertura decorrentes da decisão de renovação dos DUF 

2100 MHz deve ser autonomizada noutro questionário, a ANACOM entende que tal não se 

justifica, pois, sendo claros os conceitos que lhes estão subjacentes, a sua agregação, num 
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único questionário, não prejudica a recolha e tratamento da informação. Acresce que, 

excetuando a informação a transmitir no primeiro reporte, nos anos seguintes todos os 

indicadores devem ser remetidos à ANACOM no mesmo prazo – até ao 30.º dia consecutivo 

do mês seguinte ao final de cada ano civil (ver entendimento na seção 2.2.8 do presente 

relatório). 

Quanto à proposta da VODAFONE de eliminar a periodicidade anual para o envio de 

informação sobre as freguesias, integrando-a no questionário ad-hoc, a ANACOM entende 

que a mesma deve ser rejeitada pois o envio de informação num único momento impediria 

esta Autoridade de obter os elementos que permitem monitorizar o cumprimento das 

obrigações de cobertura de freguesias impostas no âmbito da renovação dos DUF nos 

2100 MHz. 

Assim sendo, a ANACOM entende manter a revisão do questionário anual tal como proposto 

no SPD embora com as propostas de alteração apresentadas pelos interessados e que foram 

acolhidas nos termos supra expressos. 

 

2.2.5. COBERTURA POR CONCELHO 

NOS 

A NOS considera que a desagregação da informação relativa à cobertura até ao nível do 

concelho é desproporcionada, pois impõe um elevado esforço aos operadores, o qual se 

prolongará por 15 anos no âmbito do questionário anual, e que, ao invés, a informação em 

NUTS II corresponde ao nível de desagregação mais equilibrado. Assim, sugere, em 

alternativa, o envio de informação com desagregação ao nível do concelho no questionário 

ad-hoc e o envio de uma declaração anual com a informação de que a cobertura por concelho 

não é inferior ao nível reportado no questionário ad-hoc, por entender que este procedimento 

permite cumprir o objetivo subjacente ao envio anual da informação, ou seja, para aferir o 

cumprimento da obrigação de manter o nível de cobertura registada no momento da 

renovação dos direitos de utilização de frequências. A NOS ressalva ainda que esta proposta 

não prejudica o envio de informação de cobertura mais desagregada quando tal se mostrar 

efetivamente necessário. 
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ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Ainda que a NOS considere que a desagregação da informação relativa à cobertura até ao 

nível do concelho é desproporcionada, a ANACOM considera fulcral tal inclusão, dado que 

essa informação é necessária para verificar se a obrigação de cobertura está a ser cumprida, 

com quais tecnologias, com que faixas de frequências e, se estas, permitem de facto 

disponibilizar a(s) velocidade(s) máxima(s) de download nas condições definidas na sua 

deliberação de 18 de fevereiro de 2016.  

A informação de acordo com a qual seriam solicitados no questionário ad-hoc elementos com 

nível de desagregação por concelho já constava do relatório de audiência prévia e de consulta 

pública da decisão de renovação dos DUF 2100 MHz. Neste contexto, e pelos motivos acima 

referidos, a ANACOM considera essencial, para aferir o cumprimento da obrigação de 

cobertura, estabelecer o mesmo nível de desagregação também no questionário anual. 

 

2.2.6. COBERTURA DE EIXOS VIÁRIOS COM SERVIÇOS DE DADOS 

NOS 

No que respeita aos indicadores de cobertura nos eixos viários, para além do já referido 

quanto ao reporte tendo como referência a velocidade máxima de download, a NOS assume 

que os eixos a considerar correspondem aos eixos principais que têm vindo a ser 

considerados nos questionários atualmente em vigor. 

A NOS refere também que, no indicador A.1.3.2. do questionário anual, é solicitada 

informação de cobertura dos eixos viários relativamente a serviços de dados a 30 Mbps 

considerando este requisito de serviço de dados muito exigente para ambientes de 

mobilidade, que é o caso dos principais eixos viários e enfatizando que nem correspondem, 

de acordo com a experiência da NOS, à procura dos utilizadores. Assim, a NOS considera 

que as coberturas que resultarem deste exercício serão muito reduzidas e não permitirão 

apresentar um real indicador da perceção do serviço pelos utilizadores nos eixos em causa, 

isto porque não será possível garantir continuidade de cobertura de 30 Mbps ao longo dos 

eixos viários, mas apenas em pequenos troços não contínuos que no seu total darão as 

coberturas solicitadas, não permitindo refletir neste indicador a continuidade de cobertura 

necessária para prestar o serviço em mobilidade. 
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Neste seguimento, a NOS sugere a eliminação deste indicador e a manutenção dos requisitos 

de reporte de cobertura nos eixos viários nos moldes atualmente em vigor. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Quanto ao comentário da NOS, a ANACOM confirma que, efetivamente, os eixos viários a 

considerar correspondem aos eixos principais que têm vindo a ser considerados nos 

questionários atualmente em vigor. 

Relativamente ao comentário sobre a velocidade de 30 Mbps, esta velocidade de referência 

foi especificada na decisão desta Autoridade de 18 de fevereiro de 2016, após submissão a 

procedimento de audiência prévia e de consulta pública. 

Sem prejuízo de se reconhecer que para serviços de dados a 30 Mbps, ou superiores, as 

coberturas que resultarem deste exercício poderão eventualmente ser muito reduzidas, a 

ANACOM entende que a monitorização da evolução da cobertura deve, também ao nível dos 

eixos viários, ser realizada considerando as velocidades de referência “até 9600 bps”, 

“30 Mbps” e “velocidade máxima”, e que o reporte com referência à “velocidade máxima” 

permitirá, de forma dinâmica, monitorizar a evolução da velocidade máxima das redes dos 

operadores móveis nos eixos viários e a potencial utilização que se poderá fazer nesses eixos 

dos serviços de dados. 

 

2.2.7. QUANTIDADE DE MAPAS DE COBERTURA 

MEO 

A MEO considera que a descrição da(s) cobertura(s) em espaços exteriores em mapas de 

escala adequada deve ser apenas para o território nacional (no mínimo correspondentes a 

1:1 500 000) com a finalidade de simplificar o processo. 

NOS 

A NOS refere que na parte B dos questionários ad-hoc e anual se alude ao envio de uma 

descrição da(s) cobertura(s) em espaços exteriores, considerando a receção a 1,5 m acima 

do solo, em mapas de escala adequada, não sendo absolutamente claro que o que a 

ANACOM pretende é que lhe sejam enviados, para além do mapa nacional, mapas 
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"individuais" por concelho e/ou freguesia no âmbito do questionário anual. Se for esta a leitura 

e objetivo da ANACOM, a empresa entende que o envio de mapas individuais seja por 

concelho, seja por freguesia impõe um esforço muito grande aos operadores cujo valor 

acrescentado não se antecipa, face à demais informação de cobertura, que terá que ser 

remetida à ANACOM. Consequentemente, a NOS defende que na decisão final fique claro 

que apenas é necessário o envio de informação no formato de mapa para o território nacional 

e, conforme já atrás explicitado a NOS entende que deve ser eliminada a obrigação de envio 

de informação de cobertura da população por concelho. 

VODAFONE 

A VODAFONE entende que os princípios de finalidade e de proporcionalidade não são 

verificados no caso específico do número de mapas de cobertura solicitados na proposta de 

revisão do questionário anual, dado que da mesma resulta que cada operador terá de enviar 

mais de 500 mapas de cobertura, atendendo às múltiplas velocidades requeridas e às 

múltiplas dimensões geográficas consideradas, com a agravante de tal submissão ocorrer no 

prazo exíguo de 20 dias após a data a que dizem respeito níveis de cobertura aferidos. 

A VODAFONE nota que os mais de 500 mapas mencionados decorrem da informação 

solicitada na Parte B do questionário anual, onde é requerido o envio de: 

• Mapas de cobertura nacionais à escala de 1: 1.500 000 (face à escala mínima, 3 

por cada tema – Continente, Açores e Madeira); 

• Mapas de cobertura por concelho à escala de 1:300 000 (308 concelhos); 

• Mapas de cobertura para as 196 freguesias das obrigações de cobertura da 

decisão Renovação dos direitos de utilização de frequências dos 2100 MHz à 

escala de 1:200 000. 

A VODAFONE nota que acresce igualmente a necessidade de envio de, pelo menos, 3 

velocidades de transmissão distintas para os mapas de cobertura nacionais e, no caso das 

196 freguesias e dos 308 concelhos, a cobertura respetivamente para serviços de dados a 

30 Mbps e a velocidade máxima de download em Mbps. 

Considera assim a VODAFONE que esta solicitação não se traduz como adequada à 

finalidade nem proporcional, atendendo não só à quantidade de informação que deve ser 

apurada, como também ao prazo ínfimo concedido pelo Regulador para a sua efetiva 

execução. Assim, na opinião da VODAFONE, o número de mapas de cobertura a enviar 
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deverá ser significativamente reduzido (por exempto, cingindo-se aos mapas de cobertura a 

nível nacional). 

A VODAFONE entende ainda  que, relativamente aos mapas de cobertura solicitados na 

Parte B do questionário "ad-hoc" e conforme acima referido, deverá haver uma revisão 

profunda do detalhe solicitado ou um esclarecimento claro sobre quais os mapas que a 

ANACOM pretende que os operadores efetivamente remetam, atendendo que na Parte A do 

referido questionário os operadores já estarão a indicar os níveis de cobertura populacional 

nacional e por concelho das tecnologias disponibilizadas nas faixas de frequências dos 

2100 MHz, considerando que só fará sentido disponibilizar os mapas de cobertura a nível 

nacional, à semelhança do que é efetuado atualmente para o questionário anual. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Face aos comentários recebidos e dado que a alteração não prejudica a verificação do 

cumprimento das obrigações de cobertura, a ANACOM revê em conformidade o questionário 

anual e o questionário ad-hoc, passando a solicitar a descrição da(s) cobertura(s) em espaços 

exteriores em mapas de escala adequada apenas para o território nacional (no mínimo 

correspondentes a 1:1 500 000) mas para todos os serviços fornecidos, com a finalidade de 

simplificar o processo tal como solicitado pelos operadores. 

 

2.2.8. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANUAL 

NOS 

A NOS considera que, apesar de no SPD se propor o envio da informação anual até ao 

vigésimo dia do mês seguinte ao término do ano civil, mantendo o procedimento atual, se 

devia aproveitar a oportunidade para rever este prazo pois, face ao acréscimo de trabalho 

que circunda o final do ano, o prazo de envio da resposta ao questionário anual deve ser 

dilatado, preferencialmente por 30 dias. 

VODAFONE 

A VODAFONE entende que, face ao número de mapas de cobertura solicitados na proposta 

de revisão do questionário anual, o prazo para a sua submissão em 20 dias após a data a 

que dizem respeito níveis de cobertura aferidos, é exíguo, pelo que considera que esta 
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solicitação não é adequada à finalidade nem proporcional. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Ponderados os comentários, a ANACOM entende dever alterar o prazo de submissão da 

informação em questão de 20 para 30 dias, pelo que o questionário anual é alterado em 

conformidade. 

 

2.2.9. INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DE SERVIÇO 

VODAFONE 

A VODAFONE afirma reiterar os comentários que tem apresentado sobre o facto de a 

ANACOM continuar a não identificar os indicadores que melhor traduzem a avaliação da 

qualidade de serviço das redes GSM e UMTS, que considera especialmente necessária para 

parâmetros como o tempo de atraso e a taxa de erros, que não são normalmente medidos 

no dia-a-dia da operação das redes e sobre os quais deverá ser efetuada uma avaliação mais 

completa sobre se serão de facto os parâmetros mais indicados para a aferição da qualidade 

de serviço. 

Por esta razão, a VODAFONE vem alertar a ANACOM para a impossibilidade do 

cumprimento cabal dos seus deveres de informação relativos a tais indicadores, até que se 

desenvolvam os esclarecimentos necessários, por ausência de detalhe e, 

consequentemente, exequibilidade de tal obrigação e reitera, uma vez mais, a sua sugestão 

de criação de um grupo de trabalho para definir cabalmente os indicadores de qualidade de 

serviço e esclarecer eventuais dúvidas (ou qualquer outro mecanismo que a ANACOM possa 

considerar mais adequado), assim contribuindo inequivocamente para uma melhoria no 

acompanhamento que o Regulador faz deste mercado. 

ENTENDIMENTO DA ANACOM 

Sem prejuízo de a ANACOM estar a ponderar a melhor forma de endereçar a questão 

referente aos parâmetros de qualidade de serviço, que é suscitada apenas pela VODAFONE, 

cada empresa deve continuar a apurar e reportar à ANACOM a informação sobre qualidade 

de serviço com base nos critérios que, até ao momento, tem utilizado, nos termos contidos 

nos seus Direitos de Utilização de Frequências. Para efeito desse reporte, as empresas 
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devem preencher a nova versão do questionário anual agora aprovado. 

 

3. CONCLUSÃO 

Na sequência dos contributos recebidos no âmbito do procedimento de audiência prévia das 

entidades interessadas e da análise desses contributos, a ANACOM considera que devem 

ser introduzidas no projeto de decisão, as seguintes alterações ou ajustamentos: 

 O conceito de velocidade (de 30 Mbps e de velocidade máxima) é clarificado, quer no 

questionário ad-hoc quer no questionário anual, tendo sido adicionado o seguinte 

texto em conformidade, “independentemente da distância do utilizador à estação de 

base, ou seja, pretende-se que qualquer utilizador usufrua desta facilidade na zona 

em causa”, conforme Anexo 1 e 2 do presente relatório; 

 O prazo para remessa do questionário anual é alterado de 20 para 30 dias; 

 A escala dos mapas solicitados no questionário ad-hoc é alterada de no mínimo 

correspondentes a 1:300 000 para no mínimo 1:1 500 000; 

 As escalas dos mapas solicitados no questionário anual, nomeadamente as 

correspondentes a 1:300 000 para os concelhos e 1:200 000 para as freguesias são 

removidas. 
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ANEXO 1 – ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO AD-HOC 
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QUESTIONÁRIO AD-HOC 

 

INFORMAÇÃO SOBRE COBERTURA RELATIVA AO SERVIÇO DE DADOS PRESTADO NA SUBFAIXA  

1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz 

 
 

A MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. (MEO), a NOS, Comunicações, S. A. (NOS) e a VODAFONE PORTUGAL 

- Comunicações Pessoais, S. A. (VODAFONE), estão obrigadas, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei das 

Comunicações Eletrónicas e dos respetivos Direitos de Utilização de Frequências (DUF) para serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres, a assegurar, na prestação de serviços de dados na subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, uma cobertura mínima 

ao nível do concelho, quer em termos de população, quer de distribuição geográfica, não inferior à verificada nas datas de renovação 

dos seus DUF, respetivamente, em 21 de abril de 2018, 4 de junho de 2018 e em 5 de maio de 2018. 

 

Para tanto e nos termos dos referidos DUF, considera-se como base de referência, para o grau de cobertura assegurado, a 

informação enviada à ANACOM pela MEO, pela NOS e pela VODAFONE no âmbito do presente questionário ad-hoc, aprovado por 

esta Autoridade em …. de …………. de 2017.  

 

Assim, ao abrigo da alínea t) do n.º 1 do artigo 27.º, nos termos do artigo 108.º e para os fins previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 

109.º, todos da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na redação atualmente vigente, a MEO, a NOS e a VODAFONE devem remeter 
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à ANACOM o presente questionário, devidamente preenchido, no prazo máximo de 60 dias úteis, contados da data de renovação 

dos respetivos DUF. 

O questionário é constituído por duas partes: 

 

- Parte A: Informação sobre cobertura relativa à prestação dos serviços de dados utilizando a subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-

2170 MHz; 

- Parte B: Elementos a apresentar para fundamentar os resultados de cobertura, referentes à prestação dos serviços de dados 

utilizando a subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz, reportados na Parte A do questionário. 

 

 

 

Identificação da empresa respondente: _______________________________________________________________ 

 

Ponto de contacto da empresa: 

Nome: _________________________________________________________ 

Contactos telefónicos:______________________________________________ 

Fax:____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 
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PARTE A 

 

Informação sobre cobertura relativa aos serviços de dados utilizando a subfaixa 1920-1980 MHz / 2110-2170MHz, verificada à data 

de renovação dos correspondentes Direitos de Utilização de Frequências para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas 

terrestres. 

 

 

 

INDICADOR 1 – SERVIÇO DE DADOS - POPULAÇÃO TOTAL COBERTA EM … DE … DE 2018 

(data a preencher pela empresa respondente) 

 

Velocidade máxima de 
download em Mbps a nível 

nacional 
 

POPULAÇÃO TOTAL NACIONAL 
(em milhares de habitantes)1 

POPULAÇÃO TOTAL COBERTA 
(em %)2 

Indicação da(s) tecnologia(s) 
considerada(s) para apuramento da 

cobertura de população a nível 
nacional utilizando a subfaixa 1920-

1980 MHz / 2110-2170 MHz 
   

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Deve ser tomado como referência o Censo que, à data a que a informação se reporta, tenha sido mais recentemente publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

2 Este indicador respeita à população coberta assegurada a nível nacional na subfaixa 1920-1980 MHz/2110-2170 MHz relativa ao serviço de dados para a velocidade máxima disponibilizada 

(velocidade máxima de download) a nível nacional. A velocidade (débito) deverá corresponder ao débito máximo teórico possível para um utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de 

sinalização/codificação, .independentemente da distância do utilizador à estação de base, ou seja, pretende-se que qualquer utilizador usufrua desta facilidade na zona em causa. 
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INDICADOR 2 – SERVIÇO DE DADOS - POPULAÇÃO TOTAL COBERTA POR CONCELHO EM … DE … DE 2018  

(data a preencher pela empresa respondente) 

 

LISTA DE 
CONCELHOS 

Velocidade máxima de 
download em Mbps por 

concelho 

POPULAÇÃO POR 
CONCELHO 

(em milhares de habitantes)1 

POPULAÇÃO COBERTA 
POR CONCELHO  

(em %)3 

 

Indicação da(s) tecnologia(s) 
considerada(s) para apuramento da 

cobertura de população em cada 
concelho utilizando a subfaixa 1920-

1980 MHz / 2110-2170 MHz 

Concelho A     

Concelho B     

Concelho C     

…     

 

  

                                                           
3 Este indicador respeita à população coberta assegurada por concelho na subfaixa 1920-1980 MHz/2110-2170 MHz relativa ao serviço de dados para a velocidade máxima disponibilizada (velocidade 

máxima de download) no respetivo concelho. As velocidades (débitos) devem corresponder ao débito máximo teórico possível para um utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de 

sinalização/codificação., independentemente da distância do utilizador à estação de base, ou seja, pretende-se que qualquer utilizador usufrua desta facilidade na zona em causa. 
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PARTE B 

 

Elementos a apresentar para fundamentação dos resultados de cobertura reportados na Parte A deste questionário: 

 

Adicionalmente à resposta à Parte A do questionário, a empresa respondente deve remeter à ANACOM uma descrição da(s) cobertura(s) em 

espaços exteriores considerando a receção a 1,5 m acima do solo, em mapas de escala adequada (no mínimo correspondentes a 1:31 500 

000). Devem ser indicados os pressupostos e a metodologia utilizada para a estimativa das coberturas reportadas, devendo ser indicado, por 

velocidade reportada, os seguintes elementos: 

 

 Mapas utilizados nos cálculos, inclusive os mapas de população; 

 Modelo(s) de propagação; 

 Medidas de aferição efetuadas para a calibração dos modelos de propagação utilizados; 

 Localização das estações de base que disponibilizam o serviço, incluindo o tipo de antenas utilizadas e respetivos diagramas de radiação, 
assim como a tecnologia associada e respetiva largura de banda; 

 Cálculo dos Link budget(s) incluindo parâmetros, por velocidade reportada, tais como o valor da sensibilidade, a SINR, a Eb/No, o tipo 
de modulação, etc. 
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ANEXO 2 – ALTERAÇÕES À REVISÃO DO QUESTIONÁRIO 

ANUAL 
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QUESTIONÁRIO ANUAL 

 

INFORMAÇÃO SOBRE COBERTURA, QUALIDADE DE SERVIÇO E MODO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 

PARTILHA DE SITES NO ÂMBITO DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS TERRESTRES 

 

Nos termos fixados nos Direitos de Utilização de Frequências para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, a MEO - 

Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. (MEO), a NOS, Comunicações, S. A. (NOS) e a VODAFONE PORTUGAL - 

Comunicações Pessoais, S. A. (VODAFONE) devem remeter à ANACOM, nomeadamente, informação sobre (i) a cobertura atingida 

com recurso aos correspondentes direitos de utilização de frequências, (ii) os parâmetros de qualidade de serviço e de desempenho 

da rede e (iii) os moldes de implementação da política de partilha de sites, com o conteúdo, forma e periodicidade fixados por esta 

Autoridade em …. de  …….de 2017.  

 

Assim, ao abrigo da alínea t) do n.º 1 do artigo 27.º, nos termos do artigo 108.º e para os fins previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 

109.º, todos da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na redação atualmente vigente, a MEO, a NOS e a VODAFONE devem remeter 

à ANACOM o presente questionário, devidamente preenchido e nos prazos infra explicitados. 

 

O questionário é constituído por duas partes: 

- Parte A: Informação anual sobre cobertura (serviços de voz e de dados até 9600 bps; serviço de dados de 30 Mbps; serviços 

de dados para a velocidade máxima disponibilizada por área geográfica (nacional, NUTS II e concelhos); serviço de 
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dados nas 196 freguesias potencialmente sem cobertura de banda larga móvel (cuja distribuição foi realizada nos 

termos e condições fixadas na deliberação da ANACOM de 18 de fevereiro de 2016, disponível em 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330, e homologada pela deliberação de 2 de março de 2017, 

disponível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1405831), qualidade de serviço e modo de 

implementação da política de partilha de sites; 

- Parte B: Elementos a apresentar para fundamentar os resultados de cobertura reportados na Parte A do questionário e que 

respeitam aos vários serviços no âmbito dos quais foram fixadas obrigações de cobertura. 

 

Nota: Este questionário anual não abrange a informação relativa ao cumprimento das obrigações de cobertura na faixa de frequências 

dos 800 MHz previstas no Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de outubro, e no número 18 dos títulos ICP-ANACOM n.º 01/2012 e 

n.º 02/2012 bem como no número 19 do título ICP-ANACOM n.º 03/2012, a qual deve ser reportada no âmbito do questionário 

constante do Anexo 3 da decisão da ANACOM de 21 de março de 2014 (disponível em 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253). 

 

Prazos de remessa da informação à ANACOM: 

a) A informação relativa à cobertura dos serviços de voz e de dados até 9600 bps, do serviço de dados de 30 Mbps e dos serviços 

de dados para a velocidade máxima disponibilizada por área geográfica (nacional, NUTS II e concelhos), qualidade de serviço e 

modo de implementação da política de partilha de sites, deve ser remetida à ANACOM até ao 230.º dia consecutivo do mês 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1379330
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1405831
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1194253
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seguinte ao final de cada ano civil1 e ser reportada ao final desse mesmo ano civil, devendo o primeiro reporte ser efetuado até 

230 de janeiro de 2019 com referência a 31 de dezembro de 2018. 

b) A informação relativa à cobertura de serviços de dados nas 196 freguesias potencialmente sem cobertura de banda larga móvel, 

cuja distribuição foi realizada nos termos e condições fixadas na deliberação da ANACOM de 18 de fevereiro de 2016 e 

homologada pela deliberação de 2 de março de 2017, deve ser remetida à ANACOM até ao 2030.º dia consecutivo do mês 

seguinte ao final de cada ano civil e ser reportada ao final desse mesmo ano civil, exceto no caso do primeiro reporte, que deve 

ser referenciado a 21 de abril de 2019 para a MEO, 4 de junho de 2019 para a NOS e 5 de maio de 2019 para a VODAFONE e 

remetida à ANACOM até ao 20.º dia consecutivo posterior a estas datas. 

 

 

 

Identificação da empresa respondente: _______________________________________________________________ 

 

Ponto de contacto da empresa: 

Nome: _________________________________________________________ 

Contactos telefónicos:______________________________________________ 

Fax:____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

                                                           
1 O prazo de envio desta informação coincide com o prazo de envio das declarações a remeter à ANACOM nos termos das Deliberações da ANACOM de 13 de novembro de 2014 (Vide 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1339740#.V9p7PfLVsYg) e de 18 de fevereiro de 2016 (Vide https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=385088). 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1339740#.V9p7PfLVsYg
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=385088
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PARTE A 

Informação anual sobre cobertura (serviços de voz e de dados até 9600 bps; serviço de dados de 30 Mbps; serviços de dados 

para a velocidade máxima disponibilizada por área geográfica (nacional, NUTS II e concelhos); serviço de dados nas 196 

freguesias potencialmente sem cobertura de banda larga móvel, qualidade de serviço e modo de implementação da política de 

partilha de sites. 

 

A.1. Informação anual sobre cobertura relativa aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, serviço de dados de 30 Mbps, serviços 

de dados para a velocidade máxima disponibilizada por área geográfica (nacional, NUTS II e concelhos) e para os serviços de 

dados nas 196 freguesias potencialmente sem cobertura de banda larga móvel (cuja distribuição foi realizada nos termos e 

condições fixadas na deliberação da ANACOM de 18 de fevereiro de 2016 e homologada pela deliberação da ANACOM de 2 

de março de 2017). 

 

A.1.1. Cobertura verificada a nível nacional e por NUTS II relativa aos serviços de voz e de dados até 9600 bps, ao serviço de dados 

de 30 Mbps e aos serviços de dados para a velocidade máxima disponibilizada. 

 

- Data a que a informação incluída na presente tabela se reporta: 31 de dezembro de ….. (indicar o ano) 
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PORTUGAL 
(total nacional) 

NUTS II 2 
 
 

Indicação da(s) tecnologia(s) 
/faixa(s) considerada(s) 

para apuramento da 
cobertura de população e 
de área a nível nacional e 

em cada NUTS II 

  

 

POPULAÇÃO (em milhares de 
habitantes)3  

       

 

ÁREA (em km2)  
       

% POPULAÇÃO 
COBERTA4 

 
        

% ÁREA 
COBERTA 5 

 
        

% POPULAÇÃO 
COBERTA 3 

 
        

% ÁREA 
COBERTA 4 

 
        

% POPULAÇÃO 
COBERTA 3 

 
        

% ÁREA 
COBERTA 4 

 
        

Velocidade 
disponibilizada 

(em Mbps) 
 

        

                                                           
2 Definição de NUTS (nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos): Nomenclatura estatística comum das unidades territoriais, de modo a permitir a recolha, organização e difusão de estatísticas regionais 
harmonizadas na Comunidade Europeia. A nomenclatura NUTS subdivide o território económico dos Estados Membros em unidades territoriais e atribui a cada unidade territorial uma designação e um código específicos. A 
nomenclatura NUTS é hierárquica. Subdivide cada Estado-Membro em unidades territoriais de nível NUTS I, cada uma das quais é subdividida em unidades territoriais de nível NUTS II, sendo estas, por sua vez, subdivididas 
em unidades territoriais de nível NUTS III. Na sequência da aprovação da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (que aprovou o estatuto das entidades intermunicipais), o Estado Português solicitou à Comissão Europeia um 
processo de revisão extraordinária das NUTS portuguesas. As novas NUTS III passam de 30 para 25 unidades territoriais. No caso das NUTS II portuguesas, não se verificou qualquer alteração, com exceção da designação 
da NUTS II Lisboa para Área Metropolitana de Lisboa da NUTS II. Fontes Regulamento (CE) nº 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26-05- 2003, publicado no JOC L 154 de 21-06-2003; DL nº 244/2002 de 
5-11; DL nº 244/2002 de 5-11 com as alterações decorrentes do processo de revisão extraordinária das NUTS portuguesas, na sequência da aprovação da Lei n.º 61/2012 de 5 de dezembro, das Leis n.º 56/2012 de 8 de 
novembro e n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro e da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; INE).  
3 Deve ser tomado como referência o Censo que, à data a que a informação se reporta, tenha sido mais recentemente publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. 
4 Este indicador respeita à população coberta (considerando cobertura em espaços exteriores), a nível nacional e em cada região NUTS II, em milhares de habitantes, face, respetivamente, ao total da população nacional e da 
população residente em cada uma daquelas regiões. 
5 Este indicador corresponde à área total coberta em km2 (considerando cobertura em espaços exteriores), a nível nacional e por cada NUTS II, face, respetivamente, à área total do território nacional e de cada NUTS II. 
6 Considera-se como base de referência para a cobertura assegurada uma velocidade de transmissão de dados de 30 Mbps (velocidade máxima de download) na área geográfica em que a cobertura é aferida. De notar que 
esta velocidade corresponde ao débito máximo teórico possível para um utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de sinalização/codificação, independentemente da distância do utilizador à estação de base, ou seja, 
pretende-se que qualquer utilizador usufrua desta facilidade na zona em causa. 
7 Considera-se como base de referência para a cobertura assegurada a velocidade máxima disponibilizada na área geográfica em que a cobertura é aferida (velocidade máxima de download). As velocidades (débitos) devem 
corresponder ao débito máximo teórico possível para um utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de sinalização/codificação, independentemente da distância do utilizador à estação de base, ou seja, pretende-se 
que qualquer utilizador usufrua desta facilidade na zona em causa. 
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A.1.2. Cobertura relativa aos serviços de dados nas 196 freguesias potencialmente sem cobertura de banda larga móvel  

 

- Data a que se reporta a informação incluída na presente tabela: ….. de ….. de ……. (indicar dia, mês e ano) 

 

LISTA DE FREGUESIAS 

POPULAÇÃO POR FREGUESIA 

(em milhares de habitantes)2 

POPULAÇÃO COBERTA POR FREGUESIA 

(em %)8 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) considerada(s) 

para apuramento da cobertura de população em cada 

freguesia 

Freguesia X 
   

Freguesia Y 
   

[…]    

Freguesia 196    

 

A.1.3. Informação sobre cobertura dos eixos viários 

 

- Data a que se reporta a informação incluída nas presentes tabelas: 31 de dezembro de ….. (indicar o ano) 

 

 

                                                           
8 Este indicador corresponde, para cada freguesia, à população coberta (considerando cobertura em espaços exteriores), em milhares de habitantes, face ao total da população da mesma freguesia. 
Considera-se que as 196 freguesias se encontram cobertas sempre que seja disponibilizado a 75% da população de cada uma dessas freguesias um serviço de BLM que permita uma velocidade 
de transmissão de dados de 30 Mbps (velocidade máxima de download). De notar que esta velocidade corresponde ao débito máximo teórico possível para um utilizador em ambiente exterior, 
incluindo o tráfego de sinalização/codificação, independentemente da distância do utilizador à estação de base, ou seja, pretende-se que qualquer utilizador usufrua desta facilidade na zona em 
causa. 
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A.1.3.1. Serviços de voz e de dados até 9600 bps – cobertura de eixos viários 

 

 
EIXOS VIÁRIOS COBERTOS 

 
COMPRIMENTO DOS EIXOS 

(em km) 

 
% COM COBERTURA9 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) 
considerada(s) para apuramento da cobertura 

(em km) em cada eixo 

Eixo A    

Eixo B    

Eixo C    

…….    

 

A.1.3.2. Serviços de dados de 30 Mbps5 – cobertura de eixos viários 
 

 
EIXOS VIÁRIOS COBERTOS 

 
COMPRIMENTO DOS EIXOS 

(em km) 

 
% COM COBERTURA8 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) relevante(s) 
para apuramento da cobertura (em km) em cada 

eixo 

Eixo A    

Eixo B    

Eixo C    

…….    

 
 

A.1.3.3. Serviços de dados – cobertura de eixos viários (calculada tendo por referência a velocidade máxima de download6 disponibilizada em 
cada eixo) 

 
 

 
EIXOS VIÁRIOS COBERTOS 

 
COMPRIMENTO DOS EIXOS 

(em km) 

 
% COM COBERTURA8 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) 
relevante(s) para apuramento da 
cobertura (em km)  em cada eixo 

Velocidade máxima de download  
(em Mbps) 

Eixo A     

Eixo B     

Eixo C     

…….     

 

                                                           
9 Este indicador corresponde, para cada eixo viário, aos km cobertos (considerando cobertura em espaços exteriores), face ao total do comprimento do eixo viário. 
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A.1.4. Informação sobre cobertura relativa aos serviços de dados, nacional e por concelho, para a prestação de serviços de 
comunicações eletrónicas terrestres (calculada tendo por referência as velocidades máximas de download reportadas pela 
empresa respondente no questionário ad-hoc) 

 
- Data a que se reporta a informação incluída na presente tabela: 31 de dezembro de ….. (indicar o ano) 

 

ÁREA 

GEOGRÁFICA 

Velocidade máxima de 

download em Mbps (por 

concelho)10 

 

POPULAÇÃO POR 

CONCELHO 

(em milhares de habitantes)1 

POPULAÇÃO COBERTA 

POR CONCELHO  

(em %)11 

 

Indicação da(s) tecnologia(s) /faixa(s) 

considerada(s) para apuramento da 

cobertura de população em cada 

concelho 

PORTUGAL (total 

nacional) 

    

Concelho A     

Concelho B     

Concelho C     

…     

 

 

  

                                                           
10 Velocidades máximas de download reportadas à ANACOM no âmbito do questionário ad-hoc, aprovado por esta Autoridade em xx de xx de xx. 

11 Este indicador corresponde, a nível nacional e para cada concelho, à população coberta (considerando cobertura em espaços exteriores), em milhares de habitantes, face, respetivamente, ao total 

da população nacional e de cada concelho. As velocidades (débitos) devem corresponder ao débito máximo teórico possível para as velocidades de download indicadas na primeira coluna da tabela, 

para um utilizador em ambiente exterior, incluindo o tráfego de sinalização/codificação, independentemente da distância do utilizador à estação de base, ou seja, pretende-se que qualquer utilizador 

usufrua desta facilidade na zona em causa. 
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A.2. Informação sobre qualidade de serviço 
 
Devem ser apresentados na tabela seguinte os elementos que permitam aferir, com eficácia, os parâmetros de qualidade de serviço e de desempenho da rede. Os campos não aplicáveis à v/ empresa devem ser 
preenchidos com “n.a.”: 
 

- Data a que se reporta a informação incluída na presente tabela: 31 de dezembro de ….. (indicar o ano) 
 
 

INDICADORES DE QUALIDADE DE 
SERVIÇO 

GSM UMTS Outros 
sistemas  

Observações 

Tempo de admissão ao serviço 
 

    

Grau de disponibilidade do serviço 
 

    

Taxa de bloqueamento da rede móvel na hora 
mais carregada  
 

    

Taxa de bloqueamento das interligações entre 
o STM e outros serviços 
 

    

Grau de disponibilidade da rede 
 

 .   

Tempo de atraso 
 

    

Taxa de Erro 
 

    

Débitos de Transmissão 
 

    

 
 
 

A.3. Informação sobre implementação da política de partilha de sites  
 

- Data a que se reporta a informação incluída na presente tabela: 31 de dezembro de ….. (indicar o ano) 
 
Deve ser apresentada neste ponto informação sobre a política global de partilha de sites, e, em particular, sobre o modo de implementação da política de partilha de sites assumida na proposta apresentada ao 
concurso público para atribuição de licenças para os sistemas de telecomunicações móveis internacionais (IMT2000/UMTS), incluindo, nomeadamente, o número de sites efetivamente partilhados, a identificação 
dos locais e as entidades envolvidas.  
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PARTE B 

 

Elementos a apresentar para fundamentação dos resultados de cobertura reportados na Parte A deste questionário: 

 

Adicionalmente à resposta à Parte A do questionário, a empresa respondente deve remeter à ANACOM, uma descrição da(s) 

cobertura(s) em espaços exteriores, considerando a receção a 1,5 m acima do solo, em mapas de escala adequada (no mínimo 

correspondentes a 1:1 500 000 para o território nacional, 1:300 000 para os concelhos e 1:200 000 para as freguesias). Devem ser 

indicados os pressupostos e a metodologia utilizada para a estimativa das coberturas reportadas, devendo ser indicados por tipo de 

serviço, os seguintes elementos: 

 

 Mapas utilizados nos cálculos, inclusive os mapas de população; 

 Modelo(s) de propagação; 

 Medidas de aferição efetuadas para a calibração dos modelos de propagação utilizados; 

 Localização das estações de base que disponibilizam o serviço, incluindo o tipo de antenas utilizadas e respetivos diagramas 

de radiação, assim como a tecnologia associada e respetiva largura de banda (esta informação é requerida somente para os 

serviços de dados); 

 Cálculo dos Link budget(s), incluindo parâmetros, por tipo de serviço disponibilizado, tais como o valor da sensibilidade, a 

SINR, a Eb/No, o tipo de modulação, etc. 

 

 


